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DJIflY LIDSTVR^

Lidstvo miluje pohádky o štstí:

vytvoilo si jednu za seboii; jednu
ped sebou — aby mlo co opla-

kávat a na co se tšit — v tuto
poslední se vžilo tak, že v ni pevn
ví — kdo v/, není-li touto vírou
podmínco celé jeho živobytó ?

Z netištné kn|hy neznámého filoscfa.

Háj ztracený . . .

/Sad dtských našich snni .
.. .

bájená idylia a piarodiA byt . . .

A s pánem bohem jakés nedorozumní,
pramatky mlsnost, hloupost. praotce,

prohnaný plaz a utržené OTOce . . .

Ach, ráj. je pry . . . nám zbyl jen stesku cit —
ta pohádka je za námi . . .

Ta lepší budoucnost . . .

Jen dál a dále k ni . . .

Je to cíl lidstra kde? t jakési niv,
bájená idylia a meta poslední . . .

a že ji dostihnem, to pevn víme,
a že jen pro ni zde bojojem, trpíme —
ach, cesta k ní je hrozná zcufanlivé . . .

ta pohádka ]e ped námi . . .

Pohádka za námi,

pohádka ped námi —
a tet dva póly, mezi nlmlŽ bije

se celé moe lidské tragedie ...



VRLERIUS nSIRTKUS.

Mftj brate, brate mj, pes celá moe vk,
pei stíní propasti t hloub modré minulosti

ztahuji ruku k tob.

V Taciti pochmBrném j4 našel dnes tré jméno,

tTj žlfot, troj i smrt — de jedné TŠechno stránce ;

a pec y tch málo sloTech

fioncitem do dnes zní ta Telká daše ^ korá,

jež psala to, jtk duše má, jež zrlnlná a bouná
tím mrtfým moem pluje.

Tam v ím hnijícím iji miloval STé stromy.

Zed .bílá, yysoká ten svt tTlj z&TÍralt,

STt dlstý, plný yfln.

A pijan Ciaudius a drka Messalina

a chátra prodaj oá a libertin rota --

to bylo Tenku, renku . . .

Zie sftlo zelené, trav výdechy a barry

tpytivých kvt šum tch rozložitých sntí *1

klid smiojící lily

T trou duši, ve tráv když lehával jsi na znak
a sntmi díval se ka mDdró klenbS vzhru,
k té vn modré klenb,

a vidl minulost a zotroilý dnešek

i písti neslibné a marnost toho všeho,

co zre se tady lovk . . .



Však snti vztažené p«3 hradba mlenllvc u,

Da cestu prichoToa stín klidný vrhající,

fcy lákalj tak do vnit . . .

A jela stínem jich v svém voze Mesaalioa.

A T její nervo^ní a rozvášnnou dušt

pad klid a šum a barvy.

A touha sžíraná chvít zala každým nsrvem :

tam z» zdí kildno tak, tam plno barev, vn,
a z tchto tarích strom

pel dýše istoty — pel istoty 1 a v ím! —
hoj, jak by chvla se 'a stará cudná tla
TTásitých laur, so3sd,

a kvty panenské by vypoulily cka —
a vše by dýchalo svou zadrženou sílu

r obrovské šumné echo

pi její Ol gii . . .

Tv] orte^ brate, vyen.
Tfj pedek nkterý jrý obrazo se rouhal

Gaesara. Zemít nutno.

Již láze vyhátá, kde oteve ti žíly

hcch, otrok oddaný. Již hranice se staví,

jež stráví tlo troje . . .

NaposUd dítal ses na milované stromy.

Vál vítr z plnoci, a listí jich se chvlo
a bleskotalo v slunci.

Tq hlavou šlehlo ti, že plamen vtrem hnaný,
ni5íci tlo tvé, k tm sntím létat bude
a pálit ratolesti,

že koce chuchvaly a zápach tvéno masa
prolezou kšticí jim, že v istých listech chytne

se fiernavý háv smrti —



1 STolals otroky a kázals postaviti

STon hranici dál od nich . . .

Ž^ hoch ekal, Tstoupils

do laa teplé lázn . . .

Mj brate, brate mj, pes celá moe vkl,
pes stín propasti t hloub modré mlnalosti

Yztahuji ruku k tob!



LEQEMDR O SMRTI ]OSEFR PESTOUMR.

H. Schwaigrovi.

Eyl podzim žití jeho takoyý

:

dorostlí syni Tyšll z domov*
Jak Tyredená z hnízda ptáSat*

a Tl&stní hnízda sobS staTli,

pojali ženy, dti rostly Jim,

a štastni byli : šla i Maria
a pobývala y domech syn svých, «

jsouc pomocnicí snachám zkušenou

pi porodech i pracích domácích
a vnouatm stým prvou družkou her

a prvým lykladaóem života.

On, Josef tesa, také opustil

tak smutný nyní rodný Nazaret

a v Jerusalem pesthoval se,

by blíž byl chrámu, místm posvátným
a hrobm muž božích, prorok.
Sám zajisté on zbožným mužem byl, •

jenž postil se, dni svtil STát^^ní >

a pedepsané dával obti.

A Bh že v samot mu pouze zbyl,

tož k Bohu pilnul. Vedle Boha však

byl Ježíš, jenž mu nad vše drahým byl.

Jej v duši ml Jak poklad hející,

jím žil, v nm nesl celou pýchu svou

a celou radost staeckých dn svých.

Kdjž po dne sklonu vyšel z dílny své

a na ploché se steše usadil



« zadÍTal se t oíiTzdnou noc,

ta nitrem jeho táhly obrazy

mlnnlých as, prošlé žití své

prožíval znoTU t tichých Tzpomínkách.

Nazaret yldl, TÍdl mladost sycu

a pryé setkání STé s Marií,

jik, štíhlá, klopíc k zemi tmavý zrak

se džbánem ke studánce stoupala.

I TÍdšl chTÍla, kdy st vdom byl,

že vzrstala v nm toužná náklonnost

k té dívce málomluvné ; vidl den,

kdy ptal se jí : chceš mojí ženou být ?

a ona jemu zaslíbila se.

I vidl den, kdy spatil k hrze své,

Ž9 v mateáké ]e ona nadji,

a nepoznal jí . . . tenkrát tajn chtl

jí lístek zapuzení navždy dát,

jak dovoluje zákon Mojžíš r —
však neml síly ; hrdost muže v nm
zlomila láska ; nikdy neptal se,

í dít to, jež nosí pod srdcem,

a ona sama nikdy neekla.

I vidl noc tu v chlév pastý,
kdy b©z písteší bludným poutníkm
se dít narodili, na nebi

ohromná htzda zlat záila,

pokorn nad chlév ohon svšujíc,

a pastýi se sbhli violní
a ped robátkem malým pokUkli,

jež k velkým vcem jist uril Pán.

Jak drahým bylo mu to robátko,

když vztáhlo k nmu útlé ruky své

a v istých okách radost hrála mu!
Neb bjly to zas oi Marie,
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ty Telké; tiché, hndé prhledy

do pohádkoY^cb krajin TSnostl.

I Tidi strasti toho útku,

když ped zlobon chtl krále Heroda

skrýt drahé dít ;
poušt, šelem Tztek,

slunení úpal, cizích lidi ch:ad

a smutný žiYot v zemi egyptské.

I Tidl nárrat. Dit ryrastlo,

a dražším byl mu ten syn loTia
YŠQCh dtí Tlastních. Kvetla moudrost t nm,
T nm Hospodin ml zalibeal své

a jeho rty k stó slár otatel.

I vidl den, kdy Ježíš odcházel

;

jej zdrž)Yat se neodrazili,

neb sloYO Pán zatolalo jej.

Pak slýchal o nm. Valné zástupy

své duše nastaTily jeho rtm,

H)Spodin dal mu slávu zázrak,

dar proroctví a celou pravdu svou.

A staec víckrát nevidl ho již

a bez reptání ten syj osud nes,

ba, ani stesk ho nejal, nebo znal,

že vcem tóno svta ztracen Jest,

koho si k služb zvolil Hospodin ...

To všecko duše jeho vidla,

když zrak se díval v svtlo bílých hvzd

a teplá noc ležela nad mstem.

A staec klidn ekal konec svj.

bylí úkol žití jeho naplnn,

a slavný úkol: jemu, chíidáku.

prostému muži nazaretskému,

Bh v ruce svil mládí proroka,
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snad neJTtšího od dob Mojžíše.

I blížil se ag noci Veliké.

V hhr sTátení se msto odlo
a poutníci sem pišli z krajin TŠech

navátÍTit svatý Hospodinv chrám.

Den rozbesk s#, když v dílnn Josefa

Ystoup ímský voják hmctným kroejem
a tato sleva tesaovi dl

:

„Pilatus z Pontu, spráTce Judey,

tak praví tob, muži hebrejský

:

Ti kíže zrob mi z d«va tvriého

a zítra dodej ; na Golgatu dra

a tetí pines v soudní palác mj,
kd« vezmeš za c bžnou svoji mzdu.*

Ti kíže zrobil z deva tvrdého

a na popravní místo poslal dva,

pro tetí najal silnou oslici,

jej pifázal na tuLý její hbet
a vtev falmy zdvihnuv v ulici

pohánl zfíe k místu soudnímu,
kíž odevzdal a cbvyklou mzdu vzal.

O zlosyneeh tch letmo ekli mu,
že vrazi dra to, postrachovó cest,

a tetí, vzpurník proti císai,

dal králem žid sebe provolat . . .

A T pátek bral se Josef k Golgath,
by kíže prohled, dílo rukou svých.

Šel šumem lidstva. V duši starcov
neklidno bylo. Nezoal dvodu.
Sny dsily ho v spánku za noci,

a za dne tíha na jcm ležela.

Šel, naslouchaje man hovorm
o zloincích, jichž tla blel*
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se s Tršku poprarního do dálfey.

Lid tšil se ^e smrti vrahfl dtou
i Tzpurník*, jenž chtl jim králem slout.

Ba, tento prý byi Ttším híšníkem
tch druhých ob©u. Bohu rouiial.se.

A synem boMm býti prafil se.

Mojžíše tupil. Sobot nesYtll

ni písných post. Zákon zavrhl.

A Šalamouniv chrám cbti postavit^

prý za ti dny !

Tak lidská znla e.
Na modrém nebi kiže kreslily

se s tly. Dole zástup hemžil se.

Vzhled Josef. Oi hrze u jozefel

.a Tzpíraj© je na prostední kíž
jak v polosnu stál. Lidé kieli.
— Bnc zdráv, ty Nazaretský Ježíši I

—
— Ty králi Žid, bud nám nyní zdráy I

—
— Ech, rouhai I — Ty, syna b ží, Ty I

—

Zrak JežišY se chýlit u otevel

a Tyslal i dálku pohled neydomý.

A staec stál a zíral f oi ty.

A yedle stáli kní zákona,

a Josef sij šel :.

.Ajhle, smrti stín

na TÍka nyní klesá routae.
Ze stánku chvátá jeho doufání,

dm paTooka má více pevnosti

než nadj' j«ho." -^

.Ro^na popelu

je vzácnost jeho, bláta hromadám
je vyyýšení jeho."

, Potomci

se zdsí nad dnem jeho, pítomní
pcdjati strachem budou."

11



»Z pamti
tak Jako mrtvý ryjde, nnn#
jest jako rozražená nádoba/

A Josef odcházel. A po cest
to T duši* jdho hmlo, dunlo,
jakoby jakýá palác nádherný
T trosky s« ítil. Duše sténala.

P^k chvíli ticho. Na to, jakby zag

T ni dopadaly tžké balvany :

- ' Bohu sa rouhal !
— Synem jeho zval se !

.— Mojžíše tupili — Sabot nesvtil.

ni písných post !
— Z^kon zavrhl !

—
— Ch^ám šalamounv troufal postavit

si za ti daj !
-—

A duše starcova

sténala znovu. Vešel v dílnu svou.

Ta tísky byly, suky, piliny

z onoho kíža . . . Jjsef na zem kles

a šedou hlavu na n položil

a cítil v nitru ticho. Bylo pD všem.

Vše shrouceno a síceno a mrtvo.

Jen balvan tžký v«dle balvanu,

a mlely. A krokem nehlasným
tam vcházel Andl Smrti.
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nn (aOLORTHE.

Paní C. G. Masarykové.

Hodina tetí byla, kdy.ž byl Tztíen
kiž mezi kíže.

Namáháním zradli

na zdupar.é a zkrra^ené zemi
žoldnéi sedli. DŠiili si roncha.

sukni pak, -jež byla reskrz stkaná,

metali kostky.

Ze zástupu etní
tu picházeli, pohlíželi vzhru,
hlaraml potásali : Hah^, tata,

nuž, se&tup s kíže, vždj jsi se dl králem

!

Cttl chrám jsi Trašit a t tech dnech jej

vzdlat,

nu, pomoz sob I
—

Stáli tu i knží
1 zákonníci s dlouhou bílou bradou
a dli mezi sebou: Pravda, tak, tak.

Pomáhai jinýi», pomoziž sám sob. —
A z dálky dívaly se ženy mnoté,
jež sloužily mu díve v Galilei,

Salome, Maria a Magdalena,
a jež s ním v Jerusalem byly vešly.

Na kíži visel, potn se zloinci,

nab, ostíháo. Na :le zbioTaném
krer ssedlá lpla. Rudé proužky tekly

s rukou a nohou, kapajxe na zem.
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Ztrhané oi díyaly se t dálkn,

pes bílé msto, pahrbky a háje

k hebsnu mírných hor, t jichž klínu leží

ty modré Tody galilejských jezer.

Naklonil hlaTu.

Ta Ma v ucho zavál

šum perutí. Však ne to andl OícAt

s kalicham obSerstfení zmdlené dašl, —
Duch neistý STá netopýi kídla

rozpínal vzduchem, plletoval k nmu.
On trpt musil, žé si Satan sedl

na Jeho kíž, že sklonil se mu k hlaf,

neb mdlý dach Jeho nebyl schopen b^je.

A Satan dl Mu : Trpiteli^ bdný,
na de^f kíže vidíme se 'zass.

Dnes naposled. Neb dnes je rozhodnuto.

Bjj dobojován.
Víš, ped temi roky,

tam na poušti jak zanesl jsem Teba

na horu vysokou a ukázal Ti

kráiovstYÍ mocná, všecku slávu sfta
a vše Ti slíbil, jestliž ) Ty padaa

mn klanti se bideš? Oimítl Jsi.

Šels' hlásit píští králství nebeského

ub3hým, slabým. Citíl Jsi istým srdcím

pokUdy dáti ceny nehynoucí.

Catl's prostým dnším. ukázati cestu

da sláTy Otce. A s el pokolení

chti's smazat stopu kletby Adamovy.

A na smrt šel Jji s tichým odevzdáním,

jak beránek, Jež úst svých neotere,

a svojí krev Jii 'vylil jako rosu,

by zarlažila mladé osení Tvé.
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Ježíši Nazaretský, tíz ty d&yy,

které se tIqí kolem Tfého kíže!

Ped nedávném, když ve slavé Jsi Yjíždi

do msta, stlali palmy pod kopyta

oslátka Tfého, Tjiaii Ti sláva

a ZT^li Tebe synem Davidovým,

nsb myslili, že království to bcží

již nastárá, že toužený ta óas je

mlé^a a strdi. Ty Jsi oimít zase.

A zklamané pak davy v pomsty hnvn
Ukižuj ! valy v ucha Pilátovo.

A te ta ch dí, potásají hlavou

a smjí se: Král židovský tu visí 1

At pomže si ! Synem božím chtl b^t,

vsak zapomenul jaksi O Lee na nj I

•

A Otec zapomenul.
Viz to nebe,

kde miíval Jsi, že sedí v plné sláv:

Bezmrané, jasné usmívá se tiše

tím necitelným, modrým pohledem svým,

jak ped Tebou, tak po Tob. A ptactvo

létajíc vzduchem, všeliká 'j:v kolem

p:) zemi pcb'hajíc, po zákon jednom

žila a žije: po z§kon m:jem.

Kdo silnjší, ten slabsiho vždy poze.

A tak i lidé. Celý svt ten širý

je mojí íší. Nebo já jstm život.

Sám sebou vládnu. Sedím v srdcích, duších,

mne nikdo nevypudí, nezazené,

ni Ty, ni Otec Tvj Království Tfé boží^

je snem. A sen ten nec jám lidem na vždy.

Yiz pod kížein., jak íman canturio

hovoí klidn s bílým zákoníkem

!

Tak bude vždy. Ti dra jsou ddici ted

Tvých slov, Tvých sn. Ten jeden zmní mcdly

15



a dr.uhý srého Jáhre za Tré jméno,

a srt žit bade po mém ádu dále.

Pro nerzas tenkrát královstrí ta vžecbna
a sláTD SYta z mojí štdré ruky ?

Ttj mladý žiTot neskoníll by tady
T potupné muce, moL' Jsi žít jej pln
k ylastnímu štstí, k blahu milion".

A co Jsi pines ? Smrt Jsi sel a rozbroj.

Sám klesáš prrý. P:o jméno Tré, sny Tré
sta a sta lidí yyloje krer sroji

po kížích, arénách a popraríštích.

A když S8 uzda, že sen zrítzil Tflj,

pak YB Trém jménu, a jen Te Trém jménu
se bude yraždit dále. Kam zrak sahá,

tam ada hranic stojí plápolarých,
'

kde ve Trém jménu obti S9 pálí,"

a Te Trém Jménu budou zuit v^ilky,

a Te TTém jménu budou hoet mna,
a Te Tvém jménu spuetcší se kraje,

a Te Trém jménu bude proklínáno
a Te Trém jménu bude otroeno
tlem i duchem.

Viz j«n centuría

a 'íákoníia! Prrý Traždit bude
Te jménu Trém, a druhý žehnat jemu
Tvým jménem. Bdných miliony
zaplatí sen Tr] nejdražším svým statkem,
svým žiYotem.

A nad prolitou kr-TÍ

ten sen Tfj o ráloTstTÍ božím ^ném,
o sláv nebeské se Tznášet bude
jak pelud, jenž má náhradou být mrtyým,
lákadlem žiTých do skonaní svta!

Prc nevzas tenkrát králoTství ta TŠecka
a slávu vezdejší ? Neb mým jest život,

16



já životem, já pánem nad TŠím tady,

a Ten Tkr sedím t srdcích, duších 1 .

.

A tehdy Satan postayil se. Eozpjal
STá tmará, Telká netopýí kídla,

jež rostla Tichm pohybem do šíe
úžasn hrozné- Nad Golgathou celou,

nad mstem, údolím a nad pahrbky,
nad krajem širým, nad TzdáleDým horstvem,
cad dalekými šemi a moi,
nad modrým Todstyem jezer galilejských

trela erná, zasmušilá blána.

I byla Taliká tma po yší zemi,

Jež chyla se.

A T posled rozhlédl se

zrak Ježíšv, i vzkikl velkým hlas^ím

:

Elói, Elói, lama zabachtani 1

i výdech duši

17



DV RODIMMÉ PODOBIZMY.

I,

MRTKR HUSOVR.

Tak, tak jea vidím t; je malá svtnika,
jak do dnes ješt po venkov bývá,
na lávka u kamen nsedU matika
a man k oknu t myšlenkách se dívá.

Ta hlava sastárlá je prací, starostí,

vlas ídký tulí se k té vyschlé skráni,

yybledlý, mkký zrak už jaksi zvyklostí

Se ferí v tichém lesku odíkání.

A ruce sepjaté na život složila,

T nmž nový život hýbati se cítí,

a vážn, pobožn, jak by se modlila,

na minulé i píští myslí žití.

Své svatby vidí den. To b^lo v nedli.
Na nebi leskla se už veernice.
Po tanci pod lipou, p3 hluném veselí

šla s mužem poprvé sem do svtnice.

Šla, kvty ve vlasech, on v drsné dlan 3Té

tisk chvjící &% horkou ruku její,

a ohe píštích cLvil se z duše mladistvé
lil eryeal po drobném oblieji.

Na prahu stanuli : a náhlá tesknota,

strach ped neznámem duši její jaly,

18



jakoby Tzdechy, krok píštího žlrot*

7ÍQ oré jizby temn ^aznÍTily . . .

V prosb a dre tu ruce sepjala

« rety vroucí mcdlitbou se ch^^ly —
co dole dr áatji Yesele zpíralt

a piStci k tomu pronik&T pli. —
Pak yíái adu dní a msíci a let

T iediré, jednotvárné chzi,
a iimi plynul tak ten její malý s^t
bez otes i radostí i trzy.

Pi práci ca poli jí zmozolnila dla,
osmábla líc a sTraštilo se elo,
rozšafnou selkou te se atala plachá la,
á požehnáni na jich práci dlelo.

Za letních ve5er na láice isd dcmem
sedala t kruhu žen a horcisy
o prostých zájmech svých, o novinkách, jeí sem
ze Tzdálecého svšta zabloudily:

jak císa po tvrté se slavn ženlí za?,

a jakou sílu má ta no^Fá paní —
podkovn rozlomí, tác zlatý stoí v ráz

a stl perazí udeením dlaní

;

jak císa zbožný je, prý kostel vystavil,

jehožto stecha samou mdí kryta,

a z Nmec do Prahy jak v sláv dopravil

šat Veroniky, rám svtce Vita.

A za dn nedlních, kdy slunce lesklý pruh
T sváttní nálad pad do svtnice,
sedali u sto'u, ona 1 její drch,

o dnešním sloi božím hovcíce:

ji dojal Rozsévá?, jak z klÍLa zrní bral

a sil a sil. Jen jedno zrnto nalé
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se Y pd Dchytlo a strom pak vyrúsUl

a ptactYO ca nm plo k boží cLrále
;

ji smrtku poQitem se srdce zaehilo
nad zrnem iioÓiným, tím zrnjtem drobcýroi.

jež mu9Í umíti, by k slunci rysplo ,

T rostlinu s požehnáním stonásobným;

pak život Mariin ji poutal Vidla
ji, dÍTku hndých zrak5, tmavých Tlas,
prostiókou, venkOTSkou, poseístrím and>
zdtiženou do siávy a nebes jasu;

f
'>

a matkou z^la ji., S ní žila její ples

i štstí ... Jen to utrpení diré

na Trcbu Goigathy jí lilo t ^aši ds :

,,Pro nedals, bože, matce umít díTe! . .
•

A šla ta adadnf.a msíc a let

T šsdivé jednotYárné . chzi . ^^^
fk jimi plynul tak ten J3Jí may STt
bez otes i radosti i hrzy.

Šla asem na pjheb ta známých, píbuzných,
na sYatbj', na krtiny — jen jizba její,

ta prázdná zstala, tam neznl dtský smíchy

plá, capot nožiek. A bdzaadjí

se hrud jí Ylnila, když podzimkorý klid

na pružné zaal dýci^at tlo: íj c.

když race scYrkaly, když bujný Ylas jí íá,
zapadla adra, žloutlo elo.

Než bh byl milostiv jak y Starém zákoa
k Isáka matce: iljeíjejí dcko ;í^ :

to bude pozdní kft y podzimním aáhon,
krev její, nadje a žití všecko. " í ? r í

Sní. že to biide syn; a že je bohem dákB,.

bnd bohu dán cq obt istá;
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po STtci Ktiteli kC nazývá Ve '^Jan, ^ ^«^^3

jenž YSQde ilásal píití 'í>áila 'K-rlsílj. ' l^ ^-^

AC 2 nho dobrý je » dokoatlý kn&z , b3l
die sloTa písma zbožným íí potštíní; ?

snftd fara dostane a celá jdho Te$. { \
v tém bude otce ctít; a pH mddleni

7» otce, ya matku -3Té prosby Tyleje,

« Kristus. Pán je plji^e pela^kar- ' ^

a drma dnšibám, milostn dopeje ..

konteku kdesi Y.nebeató aré slír, -4- —
-AC jí s« podobá — ne dnes, vsak v cnen as
kdy ješt hladké, bílé líce -mla, ^ • i

Teselý hndý zrak a hustý tmayý vlas,

jenž kodrnatil se jí kolem ela ...

n.

MRTKR ŽJžkoVB.

- I i

Jde paní Kátcše « VraTócndTa'
a m-í na uzounkou luSní stezku.

Je po poledtách. Výhe žárorá"'

mdlou mlhou zastírá se po nebtsku. ^

Ke, tráTu kryje prach. A nikde rncb. ,

Hrizd ostrý crrkft dusnem probíjí sp.

Vod blízkých ^ápach plní Žhayý Tídrcl^ j .

s trar, doušky Tflní tíživ se míqe.
\

A paní Kattišá sé' roíh^édá ,
,

^'-^

po malém cT)zóru. Tam bd Krumlóra •

^

nad erném vrch lehce pozvedá ^
^ l

se spousta Tlnek mkká, jantarová.^ ^ ^

Pohodí hlarou. Zrjoblí krok s^^j v bh,»T i

na pole nutno t)cdívat se k lidu
;

^^
/^
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snad možno naložit, než s mraan tch
Tod spousta spadae. Oaa nechce klidu

ted ani, kdy je u sré hodinky

tak blízko, blízko. A snad proto práté.

A zddí píští tTor ten malÍDký

ta ilost její. K nádhee a sláré

mu žiTot nedá . . . Rozžhafeiý Tzducb

spra>], dusil hrdlo její. Z lehké tráry

pod nohou její lesklá tílka mích
vylétla lín. Rej srfij kolotayý

k«mái vedli. — Paní zemanka
zahnula r lero, pod TrboYÍm jí tu

kiáálná, zacloiéná studánka

;

poklekla, Todu nesla dlaní k retu.

A pij c dÍTa^a se na obraz

T zrcadle Todnim ; b'edošedó oi
pod svislým oboím, nos orlí, píjný ráz:

T tch smlých tazích, ryšayý vlas to6í

nad silným elem r steda rozísnut

se po spáncích — (a paní Kateina
vzpomíná man, jak pan Jesek, tknut

pobídkou, výtkou její, ruce spíná

a kývá hlavoQ: Vím. že vy jste pán,

já paní z Trocnova; to žertík malý
byl pánembohem dobrým lidem din,

by se mn, žen s bradou, z dose smáli).

A paní Katuše už spchá dál.

Sluica se zatáhlo. Už nade h-avou

mrak zšedívlý jako plachta stál.

Vzduch zakalil se. Barvou písnou, tmavou.
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ty louky, pole,- chlumy dýchajf.

Zred chladný ran se. V chnmlech nad ryb-

níkem
šediyýeh jepic roje tkají

ar TlašfoTky tam prošrihují s kikem.

,Pan Ješek žesskon Trn doši má,

Je mkký, dobrý . . . peje si mít dceru,

už v myšlenkách ji hýká, objímá —
Tšak marn — syn to musí býti yru,

af zre se po nm Jan — než bude mým,
mým, mým — a krer mou cele musí míti

;

zlé doby jsou daes, y age budoucím
snad úpornjším ješt bude žití.

Ba Tru, truchliré to noviny

pan Ješek pirezl nám 75era z Prahy
(mn, marnotrata, koupí tkaniny

a bitý pás — za peníz Jist drahý !)

Cho štarý císa — už prý nevdí,
zda nemoc ta jej nepovede k skonu —
a hoch, král ímský, všecko poddí
v spleteném, prostopášném Babylonu.

Je Praha yamý knz a prelát, mnich,

lenoši bichatí a cizopasní,

jen v hrad do t\ set se ítá jich,

tch liljí z písma — než tak nejgou krásní.

Uení misti ve škole se prou

o pupek Adamv a zle si klejí,

co žáci zatím po krmách se rvou
a medovlL hoMsjí a freji.

Kostely plny svatých hebík
a kíž Krista, svaté panny ilas
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a císa stíbrem v zbožném oávykn
za rouhání to plní lotrm kasu".

A paní Katuše pst zatíná

a Te zlé vrAsky krí se ]í íeJo . . .

Pochmurná, temná byla krajina

a kdesi v dálce za horami hmlo.

,A TenkoT samý klášter, mniška, mnicb,

eládka líná — kdyby bh je slyšel

a všichni prosili za blaho bllžaích srých —
jaký to ráj by eskó zemi yyšel!

O, kdyby prosili — TŠak as kde Tzít?

Knz u oltáe sedí s plným košem,

mnich po domech jde jako kramá žid

a hích odpustky si koupíš grošem.

A eskou e prý v Praze neslyšet

a po yenkOY y mstech samí cizí —
ly císa seje, jak už jeho dd.
Tak starý jazyk z domu svého mizí.

Ohavnost, spuštní — jak Kristus pál,

Sodoma stará vstala v naší zemi —
mj pane Ješku, ty sis dceru pál?
Já cítím, vím: Bh syna dopeje ml.*

To vzkikla už, ntb bolest jako nž
projela životem a chzi staví.

A velké kapky ídoe bljou už

kolem ní v temnou švadlou zele trávy.

Jde zas. «Ten starý císa u lidí

je T lásce. Takto on je otec pravý.

A pec jen heší, nebot nevidí. —
Kdo, milosrdný bože, chyb tch spravil?"

A Tzkikla zas, ta bolest ted je však

trvalá, hrozná ... cos jak celá skála
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hmí jejím žirotem ...As nebe mrak
proud Todj chrlí, zemS t blescích Tzplála.

Jí nohy klesají, zrak kalí tma,
posledním hledem letí y blízko k stromu,
jenž T tmaró nebe hází Ttrema
a zÓernalým pnm skípá r rachot hromu,

zrak zaTen, tlo jen se žita rlnami
dofléká pi zemi . . . k pni klesá jeho —
Ba požehnána mezi ženami
a požehraný žirota plod tvého !

—
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]RM HUS.

Pe jeho dcšl* cíle cesty svojí,

»s jeho Noci Veliké byl blízko.

V klášterní kobce u Bosák ekal
na chfíli, kdy mu pikázáno bude

oslarit Pána ješt naposledy

a dát mu t ohni yetcté tio t ob.
Psal za dne listy pátelm srým do ech
a poízení inil o TŠem, co tam t dáli

zval jmním svojím. Odkazoval knihy

moudrého mistra Viklefa svým druhm,
své sukn žákm zvlášt odevzdaným,

pozdravy známým. lásku svou všem Cechm*
A všechny prosil, aby pevn stáli

v poznání istém, vrni slorm Písma,

jak z jeho úst je slýchávali kdysi —
tak psal a síle je, sám sebe sílil.

Neb v noní tm, kdy hvzdy dívaly se,

vcházela k nmu bolestivá chvíle,

jež sestrou kdysi gethsemanské byla.

V tom tichu, kdy svt híšný umlk, zmizeU

a bdly hvzdy, hovoila Vnost —
svj život vidl bez viny a istý

a zlobou k strašné smrti odsouzený.

Na domov vzpomínal a všbcku lásku,

jež poutala jej v rodné zemi k svta,

a bylo teskno mu, a duše jeho

v úzkosti modlila se slovy Pán:



Možno-lj, ote, odejmi ten kalich

od zemdlených rtft mojich...

A tu schTia
se jako andl s íší obSerstreni

Nadje plachá t síku duše jeho:

Snad pece uTidí zas zemi SYoji

a k fiTým se rrátí I . .

.

A když sen ku zaTel

horená Tíka, ridl sebe doma,

T Betlémské kapli, rodnou e5í mluril

k tm TŠem, kdož bez klamu a lsti a falše

mu nasloucbali — dcš© jeho pi tom
prohátá byla pozlaceným teplem

dne májoTého . .

.

Bílý den nu pines
zas pesTdíení, že je t cíli dráhy,

as Noci jeho Yeliké že blízko —
sáh' po péru, psal listy, síle svoje,

SYOu duši sílil, aby neklesala.

O pátém errencl t sí jeho rešli

biskupi tjl, ^yslanCDTé sboru,

a eští páci. Naposledy ptal se

sbor knížfct církerních, zda pízná bludy,.

jež psal a kázal, zda je odroláTá,

by tlo zachoval i spásu duše.

A než-li mohl odvtiti tmto,
pán z Duté za ruku jej jal a ekl:
Hkíí, miste Jene, my zde, drazi tvoji

a prvodci, jsme lidé neuení,

nám nelze radit tob, sám viz tedy :

mníš ii, žes chybil, odvolej a vyznej

;

však nevinen-ls, v poznané stj pravd
až k poslednímu dechu v chvíli smrti.

27



I patil mistr t zaslzené zraky

eskóLo pána — ale zrakem du§f

uridl náhle bezpoetné oi
z otSiny STOJÍ: zbožné Petry s D3ron

« Kateiny s Sele drní jejich,

Jiíka knze, paní na Zderaze

i mistr Jesenice, Mikuláše,

doktorft mnohých, písa i žák,
Martínka mistra, Kišfána a Petra,

Henryka Lefia, Margrety a Skka, >

dcer mštanskýcb i pani, bratí r písmu,

eledi drorské, prostých emesník
i jasné králoTé — ty oi spatil,

jež pipjaly se ke rtm jeho vždycky,

když kázáyal r s^é milorané kapli —
^ Yidl dále zraky prostých lidí,

kdož pišli k sloTu Páu v Kozí Hrádek

a na Krakorec : z pod plachetek záí
nad jasnou prardou o6i žen a dívek,

zrak resských plebán plá odhodláním

Y poznané prayd jít a vésti jiné,

zrak zeman a rytí mu dává

STé paže meem v službu vle boží,

a oi sprostáK mxi podávají

za ob to, 00 mají, celé žíti —
a echa vidí vojáka, jenž v beznu
s Poláky návštvou byl v cell tadj:

po slavných bojích s hrabivými Nmci
se ubírali k Praze, k služb krále;

^ech zeman byl, ml jedno oko pouze

a okem tím se díval v líc mu pevn,
když promlouTal k nim — pohled oka toho

se sty a sty tch oí zírá na nj.

Všem tm dal kdysi svtlo ve tmu duše,

života smysl, ukázal jim cestu,

ti jemu vili a ví v nho —
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je možno zklamati je? Odvolati,
co jim též patí a ne jemu pouze ?

I Tesla síla hrozná t duši jeho,

tisíc síla, síla TŠech, již z dáli

sem k nmu hledí. Ne za sebe pouze,
i za n mluví; Pane Jene, Tztež,
že kdybych bludy býral psal a kázal,
chtl odvolat bych jist ponížen;
však STdkem Bh mn : žádám, ukažte mi,
že bloudil jsem.

Zrad pradkým hnvem v líci

z biskup jeden: Moudejším ehctš býti
než sbor náš oelý ?

Usmál se a ekl:
Nuž, poute m, rád chci odvolati.

I potakali hlavou blskuporé :

Jak zarputilý je ten kací v bludech

!

Nuž, ohe vyžere ti šalby z duše
a strusku její icbvátí pak dábel
& tovaryši jeLo, džbáne hích

!

On vítzn se usmál — videi nyní
sta a sta oí z dálky zírat k sob,
tch oí lidí drobných, neuených
s vdností vroucí, oddanou a prostou,
a ekl^ pevn : Kristus na nebesích
mým jediným je soudcem spravedlivým,
mým doufáním a pevnou vírou mojí.
Zde vítzf, kdo pemožen tu býrá.

A k soudci tomu pevný šel dnem píštím
ohnivou branou z soud toho svta.
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ROMRNCE Z TICETILETÉ VRLKY.

Ad. Brabcovi.

Pásl* si housátka podle vody,

lila si Taeek pomnnkový.

Lukama bžela bílá cesta

y modravou dálku a cizá msta.

Jak se tam dvátko zadívalo,

pisaiku toQŽebnou zazpívalo,

Tou cestou voják jel do daleka,

uvidl pasaku, klobouk smeká.

A bílé péro ml na klobouku,

k dvátku zaj«l si pes tu louiu,

vojáíek, ervený mládeneek,

požádal panenku o vneek.

,Kdybych ti vneei mla dáti,

byla bych trestána od své mátl.

Kámen by mi na krk pivázala,

do vody hoáíla, proklínala.*

„Máš-li ty takovou matiku zlouf

poid ke mn na kon, pojed se mnou.

Pojedem, panenko, k Frídlandori,

nikdo se o tob víc nedoví.

Fridland ja kavalír a nás má rád,

a my zas dovedem krev za nj dát.
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Muzika hrá, babny zabubnují,

frídlandští do sTta mašírují.

Na Týohod, na plnoc, západ a jlb,

Frídland je nad nimi, STt je jejich.

Pojd, sedni ca kon, drátko mé,
po bílé silnici pojedeme.

Budem u Frídlanda Tojákorat,

po STt jak ptáci poletoTat.

A když tam zhyne má hlara mladá,
Tezmeš si, dvátlío, kamaráda.

Když toho zabíjen, je tu jiný —
neb^j se, drátko, Tojaciny.

Regiment mládenc, reg'ment ja jích,

Cfliký regiment samý ženich."

Sluníko na bílou stí ti cesta,

prach na ní zredá ge, letí k mitu.

A stará husika zakáhala :

a stará matika zaplakala

:

^Ty stará husiko, nekáhej tíc,

pasaka trá t pást nebade tíc . .
.

31



KOMEMSKY
pi zpráv o uzavení míru westfálského (I6á8).

Vojáci rozdélili sob roucha

a metftli los o snkaici jeho^

že stkána byla . . . Nah a zkrvácený
na kíži yísíš, národe mj drahý,

a patíš na m, slorem nežalnje,

neb se ádem a Tcmi tcho s^ta
Tíc nemá nieho tvá teskná duše —
ty k nebi zírási hledaje tam Pána,
bys pouze ek mu zmírajícím hlasem:
Pro6 opnstiá m, Bože míj, mj Bože?

Kolikrát psal jsem panu kancléoTl,

kolikrát plpomícal Oxanstjern

:

Hlo, ote milý, prosím lásku troji,

až Tálky lítice, jež nyní chyátí

jak žircty, tak dm i plody polí,

opilá krví, oslepená ohnm,
již boží léta zemi rozhazuje,

usedne unavená a mír Pán
pikvaí, kepe sráze ruce její

a vhodí v propast, návratu zkad neni —
ty pomni, ote milý, že mj národ

byl prvý, který vrátil Krista svtu
sfým apoštolem, muedníkem Husem,
že národ mj dal Krista toho Nmcm,
a Nmci rám pak

;
pomni, ote milý,

že proto jenom tyransky a zlostn

páf moci STtgke ím nám na šíj Tedi.
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Víš, byla Tzpoura proti ŽísaoyJ,

a víš, jak císa rebelii ztrestal —
zda neprárem i práfem : tresce mocí, —
Tšak, ot6e milý, nerinen byl lid mj,
jenž k mocným zápasm 2el jako dirák,

a ztýrán byl tím, kdo mu v blízko pišel —
a lid ten nesl potom tresty Tiny,

již prost byl ; nesl pokuty a trýzné,

jichž nezasloužil ; dfábelskou mstou zemi

se ím mstil za to, kolébkou že byla

kdys mistra Jana, Tábor a Bratí . . .

Já úpnliTŠ prosil, ote milý,

bys nezapomnél neyincého lidu

a nenechal ho y ruce trýznitel,

TŽdj nechcem niSeho, což proti právní .

. Dla tfrdou zadrž, aby nedobila,

co iešt dýchal Dýchat dovolte nám,

a Bota, jak jej známe, neberte nám!

Ted dokonala zbSsilá ta vojna .'

i moje nadje. Tak odkopli nás,

jak pes byl odkopnut, když z dešt zloby

chce vplížit v dm se, jehož dvée práv
se otevely njakému hosti.

Hlas neolral se, nezvedla se ruka,

by ukázala na zem zkrvácenou,

spáltná msta, ddiny a pole •

a zbytky lidu, jenž Jak plachý zajíc

spí 8 nezaiíeným zrakem, by i ze sna

hned zahle palaš dragouna a kutnu

ímského knze, apc stol nových.

Jak žoldnéi si rozdlili rotcha.

a metali los o suknici tvoji,

m) národe, mj lide umuený!
A dán je pokoj lidem dobré vle
tím mírem nyní
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Kanclé Oxínstjsrca

tak Tzkázai mi, že nechyblo tru
zástupcm ŠTédíkým pro nás blahoTle,

TŠ%k nezdarem sT^m že jsme sami Yinni:

pro prý BQ postavila mládež naše

pod Tdcem Plachým Jiím jezuitou

na pražském most proti vojfim ŠTédským

za katolický ímský religion /

a 7a císaskou milost Ferdinanda?

Prý dvod z toho nezvratný si vzali

zástupci císaovi, aby pedem
odmítli každý návrh, jtpž by jednal

o zemi eské mimo svrchovanou

císaskou vli Na most prý skutkem

jsme osvdili, Ž3 chcem' krev svou dá;l

s dtinskou láskou za císae otce —
a císa mile vítal projev taký

rodinných cit zqojtu oži^šlých

a prohlásit dal slavnostn a svat,

že o mír jedná rád, ne neústupnj

však pj^ práh rodiny a domu svého

nárokm žádným vejít nedovolí

Tak zkatolien je mj národ nytí

a ta^to k rodin je nyní ítán

A itáQ^šemi národy, jicQŽ poíft

u stolu zeleného radili se

vojny skonení a vlád míru.

1 šféi umlkli a souhlasili, —
a pece naši lidé pinuceni

i:a meze vlasti jíti. V jejich yojšt

po koncích svta všech se bili estn
po boku jejich, míníce, že bijí

se 7.tk shledání se ztracenou zemí.

A Švédi znali to a znali hoe,

jež dívalo se kalným zrakem z duší,
'

a znali tradné dny a zaped nás
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s opustili S lotry pod kiž sedli

a kostkovali o tu sukni naši —
krer ješt dopadá'* v kapkách na n
a na lupy a kupy jejích — klidn
ji setel a svicmi sTá asi

TyLlídkou prospclifl svých zkonejšili — -

Tak strom jea stoji v poli csamlý,
jenž všem dal, co ml : ptákm útoišt
pro hnízda jejich, v žáru léta chodcm
útalek stiuDý, OToce sTé vseako
všem, kdož iio chtli — piložili ostí
na kcen jeho, nikdo nevzpomenul
a nikdo nevykikl : šetíe Jeho !

—
Ty, vný Bože, Ty znáš dje naše
a víá^ že prrní touhou všech tuh našich
vždy bylo pczQat Tehe a Trou vli
a dle ní žiti, panovnice vný,
a zhe-eno-li néjak v soaze této,

pak víš, že hích ten stal so mimovolo
a trestu nezasloužil!

Cj ted zbýrá?
V dla složit ?krán, aby slzy tekly

do cizí pdy? žalovat a sténat

iak prcrok Pán nad zboeným mstem?
Me nepomc h' a spojenec nás zradil,

už není doufání než v sama seba.

Váak všemu vzdor, mj národe, já vím
na píští tré na vzkíšeni tvé slarné

a že tvé místo bude v sboru žirých
a vláda vcí trýoh že se ti.vrátí.
Je spravedlnosí vyšší oné deaoí,

jež po krvavých polích br-jišf chodí

a sedá u zelených stol posl
a z komor Ylá'ic slepá vjcházírá, —
a v tu jea Te, smím a mohu v^it
v tré píští ráno, zmáený mj lide

!
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A TŠecbno pipraTÍt a býti hctor,

než jitro pijde, co potebno a nutnt}*

Tu pda líchy idupané zas idšlat,

zdi ctalup postavit a dát jim kroTy,

a do STtDÍek vésti noTó lidi

A do záhcn, sad, do brázd polí

sít s láskoD, YíroQ a sít trplh
a neekat, že ovoce sám sklidíš,

jež píštím vkm tepiv usouzeno. —
Sám Jitra nedokám se, prach mj bude

už vtry roznesen, než oko vzplane,

Trak hrob se oteve, by v slavn vydal,

co bez viny a ješt dýchající

T nj za mrtvolu bylo uloženr,

a rány zbodaných t^ých úd budou
pak slávou tvcjí, národe mj milý,

a píští tvoi© bude plno štst?',

neb zaplaceno bylo do sytosti

slz proudy, krve ekami a touhou,

jak neplatil víc žádný jiný národ

aBBBB
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EPITRF í(l?(. VKU.
— — úsm?Š3k hoký zclami.-

ného syna nad otcem marnotrat-
nikeiu . . .

Lermoatov.

V den zrození mu zemel otec jeho,

kav&lír, skeptik rázu Voltairskóbo

;

roj estných dluhft zddil — odkaz sta^ý —
pak otcory pikantní memoiry.

Ke krta jej nesla t mohutné STé ruc9

s nadšeným zrakem Velká Reroluee,

jež kojila pak dít prsy svými
a líbáyala rety Tášnivými

a hromadila pro tan ž.rot mladý
poklad tolik, že jich dohromady
nemli TŠichni pedci, co jích bylo,

ba nikdy se jim ani nezasnilo.

Hoch^Tzrostl záhy. Rozkret utšen,
byl k radosti sré kmote, relké žen,
až jednou ye he na šij její b'lou

rh proraz, zaal škit t ji tší silon

a theatráln^ t pkném okamžiku

jí mezi žebra vatkl dlouhou dýka.

A pokrytecky sláry te glorii

dal pohbili ji s pompou v historii.

DiictTÍ po ní lehkomys'n rázem
vrh k nohám Korsa, milce sYého, na zem.

A mezi tím, co Kors ty statky probil,

on ídké rlasy vaTínem mu zdobil,
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jejž místo ctleba v poli pstit ráil,

ta dly oral, erstvou kiYÍ smáii

;

tak ml jej rád, že pak 1 jméio jebo

jak teslo nosil pl života svého —
až znndii se ; vrh Korsa rozmrzele

v klec prosted moe, za to.zrobil celé

si hejno velikých a mal/ch stát,

a velikých a malých potentát,

v nichž milce karrikoval. K ili zmn
ta zcala špatn, ta dost podaen —
a hrace té (snad neml síly více,

scad vknsa ne víc, 6i snad do tetice

ne chuti, by si jiného cos stvoil)

se pokorn až do své smrti koil.

Byl dobrákem : žo vdšl ž'8 mftž kvést!

jen v stían bodák všem lidem štstí,

dal rsti jim, jich byly c?lé lesy

a tpytllv se pkn v podnebesí.

Moralist byl a decentního mravo,
než aáem kluzký vtip a ernou kávu
ml rád. Všech frxtremft nepítel litý,

ctil staré pravdy, vážoé autority

a (jejž kdya papá zkrušil v búji mnohém)
vivendl modus zaved s pánem^bohem.
Znal antiku a — parodista známý —
smál se jí parlamenty, ústavami.

Csil p3ád6k: nepítel pamfietá,
znal krotit jedovatost kalamá.
své státy psrgrafy chránil dosti,

by nestavl je nikdo do smšnostL-
Byl tolerantním : pláštík roztomilý

dát doved lžím, jež po otci mu zbjly,

a ty, jež vidl sáoa se naroditi.

též nechal žíti — svatým právem žití.

Byl vlídný k ircniím podaeným,
& ty ho za to zralý osvíceným
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Pál pjirtdoxm : steré rynálezy,

kde v každém spása, b^aho lidstva vzí,
on nechal vzrst — však nad nimi zaí dále

fit nechal lidstvo v starém hokém žale.

I umním pál : pál jim skýva chleba,

tu, jež je nutn k žÍToení teba,
i capart slávy s uznáním jim platil

(ten oTŠem, jejž sport bájný nezachovati 1
—

vždj sport byl konen pec kvtem všeho
a specielním dítkem srdca jeh©).

Žil rychle . . . Konec jeho žití západ
r mystiku jakous . . Zaínal se cháp&t
hledání pravdy . . . Dachy citovávaJ,

r posmrtný život rád se zarloubával —
vše tc, co po dnech boulivých a hluchých
údlem bývá starc slabcdachých.

A zemel trapn . . . Nade ložem jeho
stanula Doba vzrstu ohromného
thotná, temná . . . tázav na zela,
šeptala cosi . . . bolestí se chvla . . .

on nerozuml . . . ale d?ii se jí . . .

pak zhas . . .

Syn zddí, jak to v obyíeji
T jich rodu už, roj estných dluh všaie
a Doby thctíjfltví ...

ten ím bcde,
neví 86; doufá cje jen, jak to zvykem
nad malým synem, mrtvým nad tatíkem . . .

V náhrobek psáno má být slovo živé,

jak mrtvý pál si v jedné chTíli tklivé

:

Vkové píští, jenž pijdete proudem,
m, pr-"'-!!?, ^xidtQ mi'ocrfln^rr, qonderp !
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IMPROVISRCE.

Vy k svtla chcete a já k Slunci toužím.

Vy pozdraríte slokou, jásavou

tu vyzd tíženou metu,
neb vlídný Osud vždy vám dovolí

je uchopiti ukou
a penést, kam si žádá duše vaŠ3.

Ty slunce moje, nekonený ohni;

planoucí v nekonenu
a nedostupau,

Syn prachu zvedá k Tobé mdlé své ruce.

Mám Da rtech kletbu pro své velké touhy,

s úsmškem trpkým mím svoje sily,

a pec T miluji,

ty slunce moje, dalaké ty slunce,

tam v nedostupném nekonecau.

Ta Lrdost mám YŠak,

že miluji JBQ Tebe,

ty slunce moj?.

Af jiní mají

loui blikající, vonnou voskovici,

61 pochode jež pryskyicí páchne,^

a dovolí jim Oáud
je chápat rukou
a pi jích svtle sedt v teplé jizb
a šosatt a stárnout,

plést puncjchy & rypravovat bajky
zvdavým dtem —
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já lett k Tob,
k vnému ohni,

k žiroíu, zmarn.

V sžírftTóm posmchu
nad STOJÍ touhou, nad stojí silou

já zahynu —
však miloTal jsem Tebe,

ty slunce moje, daleké ty slunce,

tam v nedostupném nekonenu.
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SOriET NR CHOPIMOVCJ MELODII.

Co žen m zpilo rtoma yášnitýma —
co zbylo po nicb r mojí pamti? ...
Jen ruku Tidím s prsty hubenýma,
jen oi, T nichž plá isté podletí ...

K románu nábh . . . Pranic nezajímá

kyt, který uvad ješt t poupti . . .

A pec T nm tolik srató Tn dímá,
že bych 1 t rakri chtl k ní vonti.

Já nelíbal tch rt, já nehladil ten vlag,

já zel jen do tch oí r ten záijový as —
a stisk' tu suchou ruku, jen jednou — jednou jen.

A rtoma rášniTýma mne zpilo tolik žen . . .

Mám v pamti pár tváí, >šak jmen íct neumím,
mám v pamti pár jmen dnes, a nemám tráí k nim.
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POPELEMÍ ST&R.

Ne Strausív ralíÉ'. BeettoTena!
Protirny jsou ml tony ty . , .

Sál prázden, okns otevena,
Ti» stolech íše dopity.

Dej hndbn mi, kde bolest stená
a kde jsou kletby Tyryty^
kde pláe duée opnštná —
mj karneval je dožitý. ^

Tak ziufalo je pohledti
r mj Yyobladlý a tmarý sál

!

Hled, jak tam leží v prachu, smetí

Ké rže, stužky, kamelie,

ta celá bálu poesie —
a já to vše tak milovali

43



ER\;EhÉ STEVÍKY.

Nocjmrazná renku. Plápolavá louó

praskajíc pryskyicí Ton a

od yelkých kamen. Y jisb teplounko.

Ke kamnaa pistaTen byl relký stal,

oblaka peí na. nm ležela,

jež alo p3d mé báby vedaním
nkolik poYÍdaTýcb sousedek.

Já sedl stranou, pkné pikren,
by k^ spaní m bába nehnala,

a poslouchal.

Z žeu každá yypila

zas hrnek káfy, pochválila JI,

pak Tzpomínaly dab tch nedávných,

kdy káfa byla mlskem b3há,
od kávy pešly (aevím dnes už jak)

k loupežím, vraždám, potom popravám,

jež za mitem se daly na kopci,

kde stojí nyní kížek kamenný
na míst šibenic, kol lamaích.

Od dvei zaznl pozdrav kesanský.
Vysoký staec v tlustém kožiša,

s lucernou, pikou vešel do jizby,

náš ponicný to, pišai ohát se,

pit hrnek kávy, pohovoit si.

Tak picházíval óasto ku drakám,
vždy vidn rád, neb dlouho žil a znal

daleké zem ; s Turky sekal se

a v Nizozemsku byl a na Rýn
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a T Itálii, tenkrát nž, když Tlád

ten dobrý císa Josef. Osudy
nes mnoha lidí t žité pamti
a dobe o nich poTÍdati znal.

y krub nsed žen a kcžicb rozepjat

a s cbTálon znalce brnek kávy pil

a Tyzrán, by dal sIoyo rozbodí

Te sporu žen o jakés poprav,

dal pesn je a s vážnou jistte u.

A jak už redle sebe t pamti
vzpomínka leží vedle vzpomínky,

a jedna li se vzctopí vzbuzena,

i drubá vstane, bere roucbo slov

a za pireu jde ile do sría —
ta^ vypravovat zaal ponocný

:

To nejdivnjší byla poprata,

již vidl jsem kdjj Rosy mydláky.
A zažil jsem jich! Hned tž na voJL
jsem vidíval tak mnohý iidský skon,

kde duše nešla z tla samochtíc,

však že ji bnali prachem, olovem,

že vyšlehali z kryavtcb ji tl.

když delikrent šel prat ulicí,

i z pod ran prcbla ostrých pardus ;

a v cirilu pak, páce bože mj,
kolikrát jsem se díval na kata,

když klikou nebo kolem pracovali

Do smíti mi však z hlavy neryjde,

jak poTÍdám, ta Rosa, mydláka.
Tu, holekové, z m^ta sotTa kdo

'

si pamatorat bude, tomu jo

už pkná ada pospíctai^ýcb let.

Za Leopolda císae to bylo,

jenž pišel po bratrovi Josefu,

a ped Yojnami s šelmou Francouzem.
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Mydláka Rosa — však ty znáte dim
ten FormánkoTíc y Pražské ulici ?

Nu, ten jím patil — tedv myd'áka
vám byla ženská jako andílek

a molré oi |ak když dfáío
se mile mírn na rás zadívá,

na tváika 3h jak lístky stolístky

a vlásky žluté jako dukáty,

slabounká, malá jako holika,
že vždycky jsem si myslil: tuhletu

bych ani k sob nechtl pitisknout,

bych nerozmák ji. B/la samý smich
— a ta se, lidiky, smát umla —
a samý žert a zpv.

Já myslil TŽdy,

když chodíval jsem Pražskou ulicí,

— a chodíval jsem asto tamiudy,

víc, nežli nutno bylo, prosím však,

abyste za tím nehledali nic

;

ta ženská byla pkná k podívání,

a vždycky jaksi miio v duši bylo,

když zhlíd jsem ji neb aspo uslyšel —
tož myslil J5em, že dm ten klecí Je

a Rosa hopkuje tam jako ptáek,
se schodu na schod, na zem s bídélka,

v krám z pokoje a z krámi v kuchy zas

a pozpvuje, žvatlá, smje se,

nu, když ji lovk slyšel v ulici,

i jemu zalo srdce h^pkovat.

J3, jo . . . to byla Rosa mydláka.

A pedstií^vte si nyní, lidiky,

že tahle lontka, tohle dšvátko
zabije muže svého. Mtže obra.

A jak zabije! Mydlá tvrd spal,

a msíc jasn svítil do jizby,

tu Rosa jako koka k posteli
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a v ruiíách sekyru, a bác, a báo —
mj diái pímo ostím do hlayy.

To YŠscbno Tlastnš není ješt nlíím.

Jak ezník Rosa seká sekyrou
dál do mrtvoly, seká do prsou,

až Yyaekala teplé srdce z ní,

tím srdcem na podlahu, šlape po nm
a Tyklkuje zrovna radostí —
nu, tak ji našli. Petom utichla.

A na sond se k Tšemu piznala
a nezapela ani písmeny.
I ekla, kterak nastrojila mord,

jak sekyra si daia brousit Zfláš
už týden ped tím. Jak rykala noc

až msíc bude záit r úplnkn.
Jak vyzula si venku stevíce,

jak pozor dala, aby nestoupla

na jedno prkno v jizby pod aze,

jež vrzal* — to všecko líila

a pi tom se tak pímo dívala

do oí všechnm pánm od soudu
a mla oi jako pomnnky
a pohled jako dít — šel z ní mráz,
jak povídali, kdož to zažili.

A když se ptali, pro ho zabila,

jen usmála se zase jako dít,

když ptají se ho, pro že rozbilo

hrneek s mlékem. Usmívala se

po 'celou dobi svého výslechu,

i soud když mluvil, usmívala se,

a usmívala se, když samé jí

mluviti bylo. Bjla hrza to,

jak povídali lidé. Soud pak šel,

neb nevdéli, kterak z toho ven,

si k panu dkanovi na radu.
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A pan dkan dal pánm jako znát,

že pípad hoden ršeho UTážení,

že jako, TÍme, mže žena ta ;:];

být teba y spolku — staralo se tak —
s nkteiých z óercýob . . . Dal sré dTody
a mluTÍl s pány dlouho o tom tajn,

i knihy ukázal jim o tom starožitné

a podotkl, že chyba reliká

se stala tím, že oísa nebožtík

dal odstraniti práro útrpné

ze soudních síní, ímž prý mnohý 61n

skryt zstává t STých tajných potnutkách^

Nu, tož jí tedy proraz piznali.

A když jí ortel etli,' smála se,

až hrza zase pešla po lidech,

a man kižoral se celý soud

a všichni druzí t soudní svtnici.

Po mst to a to se íkalo,

že jako t hlav peskoilo j^
pan dkan však a páni od soudu

lip museli se vyznat v tchto vcech .

,

Však s oí spadly všechnm šupiny

v den popravy. Ted pedstavte si jen,

že Rosa — bylo v masopust to

a ped velikým bálem cech všech,

když mord ten stal se, — mla objednány^

u ševca na bál pkné ste íky
ervené barvy; když se ptali jí,

jak delikventi mají privilej

si vyžádati milost cjakou,
než pijde jejich chvilka poslední,

ta Rosa ekla, že by chtla jít

k poprav v ervených tch stevíkách ^-

Tu tedy lidem otevel se zrak,

neb íká se, že barva ervená
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je milou barroB panstoT pekelných,

a této barf že ebce k dáblu jít

co k ženichoTi jeto nevsta —
i nznale se, kterak dTtipn
pan dkan prohled jádro mydláky.
Ba litorali, že nž nemožno
posadit Rosa r plamen hranice,

jak dláralo se to na STt
za as starých^ písných, poctirých.

Ž9 TŠak to byla milost jediaá,

o kterou prosila, tn sTollli.

^šak mli horor ped tím dladný,.
zda jim a mstu škoda nevzejde

z té ertoviny.

A když redli ji

za msto Ten na šibeniní rrcb,

šla tedy Re. re syých steTÍkách,.
a kdyby do bálu anad byla šla,

nemohla jíti vr a pknji.
Tak jako kTÍtek nadnášela se

a yykasanou nesouc snknjci

zdfihala nožky s pyšnou zálibou

a errené ty noTé stieríky
pozorn, lehce kladla y cesty prach,

jak by jich ješt roky užít chtla.
A hned se na špiky jich dívala

a tšíc se z nich usmívala se

a hned zas patíc voln po lidech

úsmvem takka dkovala jim
jak by se byli pišli podívat

jen aa ervené její stevíky.
A zahlédla li v davech známou tvá,
hnod kynula jí rukou k pozdravu —
a, lidó drazí, nikdy nebyly
ty oi její istší, modejší, ^

než Ea té cest . . .
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Mráz šel po nás Tšecb,

když jsme ji takto kráftet ridli.

Co na Yršku se dlo, rru neTím,

jít tam jsem neml ríce odrahy,

a mnoho jinýcb se mnau. Vrátili

jsme do msta se. ^ói potom šly,

že smála se až d) poslední chTíle,

že dÍTala se na sTé stefiSky,

na lidí zástup, mistra popraty,

a T oích nevinnou tu mla modrotu,

jakoby TŠe to za šprým mla jen...

To tedy byla R )aa . . .

Ale as
už myslím bude troubit dranáotou.

Nic dirnjsího nefidél jsem v žití,

a do nejdelší smrti píbh ten

mi žiy bude státi y pamti . . ,

To byla Rosa.

Pánb nebeský
nám milostÍT pispj na pomoc
a YŠem vám raÓ dát šfastnon, dobrca aoc.
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VRMOÍMÍ MELODIE.

V Betlém zrodil se na slám
pán Ježíš z rodu ctného

a Idylití pastýi
tam mli radost z nho.

P«k yyrostl tak Tšelijak

a bez professe, pasu

po krajích chodil sem a tam
a y oích plno jasu.

MiiOTal dti a chudáky
a horoucími slory

do pustých duší zfthímal
a kázal zákon nory:

— na chudých že prý stojí STt,
jím po smrti nebe že patí,

že Excellenc- pán s Žebrákem
.jsoa prý si Tlastn jen bratí

;

ba chiífasa že jednou posadí

si pánb podle sebe,

co Telbloud prý projde jehlou spíš

než takoTý rentior y nebe

;

a T ntbl, tam prý bude hoj

!

Vždy kamna zatcpeuá,

havanah pravá, penz dost

a Tína nepoktná
;
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to nebe že cíl náš ft ddiotTÍ,

STt Ž9 jsou vzení míže
Pftk mocní svta tohoto

na dero rblli jej kíže.

A potom pán Ježíš z hrobu Tstal

ft T srdci lekci nesa

té zemi tuze rád s b^tem dal

ii Tstonpil na nebesa —
Ježíši pane, tvou památku
slabíme ted bhem roku,

ku tTéOiU žití Tzhiížíme

v každikém tom sTojím kroku.

Zrodíš se r Betlém t prosinci

k radostem drobounkých doti,

— neb idjly rym^jy, a pastýft'

už aikda nevidti —
pak tuze z erstva vyrosteš

a kážeš nám záion svj nový,

bychom se t trampotách tššiiL

ale3po pknými slovy

:

že si ná3, chudáky, posadí

bh otec hned vedle sebs,

co slon projde uchem jehly spíš

než takoTá Excelienc v LP.be
;

a v nebi, tam že bude boj I

vždy ka^^oa zatopená,

vitel žádaj, cigir dost

a vína nepoktná;

tady že lump 'en má blahobyt,

jen tašká že ploé má spíže —
o Velkonccích pak páteí
na devo ibijí t kíže.
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Ty ale moude rs taneš zas,

když zem jarní zeleni plesá,

nedbáš, že rže cace zrovna kreát,

a Tstonpíš na nebes*.

A to je facit: Srst jde dál

jftk ped tebcu a z& tTých isO
;

2le bylo tenkrát a bude bú,
zní skehot prorockýen hi&^.

Nebe nám bledne, yír& je pry6 —
hled, lip by bylo sn^i peoí,
kdybys nám r;'íolíií pr:cent dal hned
místo tch posmrtných Tcí.

Vždyf už jen tu a tam dtská sms
z toh Yánoc tfých tší se zticha,

« už jen páterm fialorým

rostou z tch siores trých bicha I

aeaea
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LEQEMDR,
která mohla být napsána také po mé smrtL

Umel jsem. Že sala po lepším

po smrti zbyla y mé lebi,

tcž jsem lét aetherem studeným
Tysoko, vysoko k nebi.

Zed hrozná, železná dtíka t ní,

kolem se sta doší plazi,

STé isté SYdomí chopil jsem

ft dal ti na drlka rázy.

Vykouk' Petr Ten — znám ho, znám,

pleš, oi, Tousy !
— tak práy

ped lety yy padal, když jsem ho ml
v biblické djepray.

— Papíry yaše 1 — ek' úada.
Dal jsem mu nevolky, volky

list kestní, snubaí a úmrtní

s podpisy na všem a kolky.

Prozkoumal, dríka otevel

a skoro kaprálsky káže:— Y jedenáct hodin je velký soud,

ekat, až pro vás se vzkáže !

Vešel jsem v ekárna. Byla to

prostora holá a šerá,

ada tam eavc sedla,

umrlých pedyíreni, ^era.
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Mudrci, nešastní na zemi,

že došlí ydní hranic,

brusli, že ye smrt donfali,

tu jsou a — neydí praalc.

Obané byli tam rozšafní,

jimž moudrost kanula ze rtu

:

— Nerdt, Tdt, hm, hionpá e.
to ekápí zde má jít k ertu I

—

Tak se tam mluTilo. V koutku pak
hlasité klnula eta
doktorm, kteí jim pomohli

na tento z onoho srta.

Potom se ozTalo troubení

a bubn nebeských bití,

kídlaté pachole pilétlo

a zrálo nás za sebou jíti.

Jdem po dvou. Jaké to divadlo,

tyhlety nebeské nivy 1

Jak ten náš pozemský híšný zrak

na všechno s údivem civí.
•

Jaké to stromy a kvtiny,
vzduch, barvy, tvernožci ptáci!

Jaké to vn, a svtlo jak

se v SYéžích koyinách ztrácí

!

Orkestry andl šijí tu

lahodných ton svých píval —
Kdyby tak lovk jen jistým byl
že lovkem ádným kdys býrall .

Svaté a svtice vidíme

v blavých ízách kol chodit,

smekáme na právo, na levo —
rozhodn nemže škodit.
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Kídlatec Tede nás t nádherncu s.,
Tázne a Táhá dál noha :

T prelí zái tim obroinQý trn,
soudná to stolice Bsba

!

Andl, sratých tam nabito je,

loTk až dýchat ae b jí,

a protože klenba je z rabín,
T ržoTé bar^š re stojí.

Svtec kýs dle ei dlí rás;

národe, pesta qž stóoat,

tady je balsám tvým bolestem :

ped eský dali mn© senát!

Pacbole iídlaté ^ede mne
blíž k trnn k Tblkému stolu —
Pachole kídlaté, šálí mne zrak,

kdo že to sedí tam spolu ?

To že zde jsou moji scndcoTé ?

Dík ti, mj bože, a sláva

!

Neruda hovoí se Žižkou,

Havlíku Hus potakává i

elakovskómu eo3 Cbelžický
vjkládá s úsmvem mírným,
a Prokop Holý dÍTá se v dál

pohledem tichým a smírným.

Vy drahé hlavy, jimž k ortelu

jsem stavl se již v žití proudu,

vy svtlé hvzdy mé, stavím se vám
ku poslednímu soudu I

Na pozdrav kývl mi Neruda . . .

na levo stayí se k stolu

advokát, který má vydobýt
mou duši diabolu.
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Na stl si nakladl brožury.

proskfibce, námezdné splsj,

jež byly ml bázeny na hl&fa

a jež mne tak batiky kdysi . . .

Na praro, nesa kDÍžky mé,

stál bílý andlíek,
byl jtden úsmr a moudrý zrak

z hebuuakýcu záil mu iiek.

Pak pišli STatí a svtice,

kupili T sbory sn, ady
— Tida, ta~ DOzemská zrdavost —
je nesmrtelnou i tady

!

AdTokát dáblu te. Ticho ja.

Brožnrv, námí^zdaé spisy,

satiry, pros'xribce, úsudky,

sl žití to z anno kdysi.

te a 5te. HarlíSek s Nerudcu
zaali šeptat si spolu,

a CelakcYsk^ si bubnoval
na ploše so-idního stolu.

te a te. Chmuil se mistr Jan,

Chelický Holému, kývá),

Žižka stah rety, stisk ruku v pst,
a na mne se soucitn díval.

te a te. Ystal náhle Neruda

:

— Pokejte, bídlatý pane,

jak Tidno, známý to pípad je za^í

z té TJasti milované.

Už mužem bezpen, pátelé,

božímu majestátu

rozsudek ku sankci pedložit

a íci T referátu

:

Oí



rozšlapil nkolik nafouklých nul,

potloukl pitom mezky,
a nenáTid, mél z dtáe rád

ten bdný a bídný lid eský.

A že tak nkdy t té ráži sré
yedl 8i až píliš ile —
ty to TÍš, HaTlíku, mlže se jít

k tm porážkám t íze snad bílé ? -

Neruda Tstal a mn ruku dal:
— budte nám Títán tu hezky !

Molodc — yykiádai okolo TŠem —
Ty neznáte ty naše mezky ! . . .
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PRVMÍ DO;|MY.

St.horaví ptáci nehnízdí v jižních

krajinách — necítí se tam domovem.
Jakoby je tam píroda vysílala jen
proto, aby i.e jim stala dražší jejich

hnízda na fceveru. .

.

Zq stAiého pírodopisu.

T»k nž Jsem Tídl léto t sklonu
r STém dobroTolnóm vyhnanství,

už podzim plný teskných ton
a šedích mlh tím mstem chví.

Vše j&ko u nás . . . Den tu za dnem
se táhne zrolna ospale,

a Každý pijde s vltkým chladnem
a nálady pln zoufalé.

Zím oknem ven. A kapuc šedou

si nebe Ttisklo na líci,

a šedé mlhy rubáš pedou
po šedé, smutné ulici.

A tváe, jež se chvilkou mihnou
tu a tam v oknS zasteném,
a lidé, ulicí již tíhnou —
vše trpí jakýms tžkým snem.

Vše jako u nás. U nás ? . . . Kde tc ?

Jak podivr to v duM zní.

Vždy tráril jsem tam ješt léto —
1 tu stranu as to sevtrní . .

.
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Jak léto?. .. Ne, to nž je déle,

nž hezká ada rok diV —
ba, zdá se mi tak nyní cele,

že nežil J3em tam jaktžiT .. .

A YŠfchno to, ta místa známá,

ta Praha, moji pátelé,

1 hradanská ta panorama.

i západy ty zardlé,

stech baiTy, tony SYon slavných,

i kouzlo našich promenád,

nálady ulic start dárných —
vše, co jsem ml tam tolik rád,

vše co jsem Ži), má zima dlouhá,

mó krátké slunné podletí,

TŠe, vše jea pohádka ]q pauhá,

jež bájí S6 ? mé pamti . .

.

A pec zas jasn zím kraj známý,

tu zamlžooou dolinu,

v ní eku, ánxtj, Tže, chrámy,

od ž'žkova až k Petínu —
a divným lelkem kraj ten stí ti.

tak teskn je to zlaceno,

jak vŠ3cko, co v tom našem žití

J9 navždy, navždy ztraceno.

Má Prahrr kelik pedtuch stídá

se denn duší sklíenou,

že zrak mj víc už neuhlídá

trou paiioramu vznešenou . .

.

Ea, J8 to hloupost, íkám denn,
snad nemoc nsrv r rozkvte.

a nutno zvyknout této zmn,
jak zvyk jsem všsmu na svt.
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Však co to plátno ! . . . PokutoTán
je lOTk nyaí pro ždjcfey,
že hrdopyšn biaseován
chtl pezírati cynicky,

že in:)žao cítit v zadumání
kdes pod cizími ob!aky
to žhaTé Odyssea pání
po" mraki koue z Ithaky...
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MR KRHLEMBERQU.

Úchvatný pohled jeví se oku s v5že
poBtaveQé na Kah'eabergQ. Na jedné

stran zdá se tononti v moi zelenS

imposantní Víde, a pes široký pruh
Dunaje blondí zrak po nedohledné
rovina Moravského Pole, na jehoé

píd bylo svedeno nkolik pamti-
hodných bitev

Z pravodce po okolí vídeském.

Yo klínu modrých Alp jak bj by! rozepUt

koberec travnatý, svží,

a msto obrovské jak žina luzných vnad

tu na nm zbýile leží

;

Vlas j«jí rozpuštn hrá barvou do zelena

a k bokm mohutným splýrá jí,

z pestrého živtkc zí adra obnažena

a volným dachem se zdvíhají, —
je šperky poseta, jichž zái míbavou

zít možno, kam až zrak ssaí,

a jednu ruku má složenu pod hlavos

a druhou v Daaaji smáfii,

ped leskem blankytu své svdné mhou oi
jich žár S6 kryje v a« líuý stín,

a mlha prsvitná se kol ní vine, to6í,

jak lehký modravý musselín . .

.
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A já, jenž jsem tu sám jal:o prst rztýený,
k sereru obracím zraky,

tam Y dálce našedlé tkví mojs koeny
za lesy, horami, mraky.

O moje ot5ino, fe to tak diyný cit,

jenž hradí óiorška chyje,
když oko bledá t pes yrchfl modrým štít

a rty si zarzdychnou : kde je ? . c. ^

O moje otíno, ne tam, kde Tara denní
a bombast žurnáifl a fráse btz citu

troa bytost tahají t sobecké zápolení
a jffiéDO tTé si píšou do štítu —

ne u nás, kde to rše se hnusí, protirí,

kde l«Tk v cynika Tzroste,

ne, tam jsem neslyšel ten hlas tvj tesklitý,

Tzdechy a steny tré prosté —
zde chápu : — — — — — — —

Zem má, co je ti spolené
te i T tom minulém ase

s tou sudbou ž«ny té zda, klidné, netené
f SYé lín, zbýilé kráse?

Ne jazyk, snahy ne. ne siáta trá, tré hoe,
ne úcta, ne píze laskará —

jen cesta z Dúrokrut až k naši Bílé Hoe,
široká cesta ta krvará ....

A snad jen konopí, jež na ní v pkných dnech
rostlo a roste a krete,

jež tré trých Sudiek zde na íYých Teteneth
T lozkcštý osud ti plete . . .

O moje otino, vše, 'm tvé nitro sténá,

'

sem T piné síle TŽdy zaláti,
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a každý nerv, jak strana udeená,
musí se ozvnou zachrti.

Kdys — je to daleko, až v zemi Filistínfl

a v dobách starého zákona —
chovala Dálila v srém bájném, svdném klínu

1tí hlavu siláka Samsona.

Ten obr, ped nímž tas se celý její rod,

vedl si jak hloupé dcko,
hladil ji, mazlil se a líbal o z.irod

a ŽT&tlal, co chtla, všecko,

pak usnul s poklidem sfou láskou uhýkaný,
ten lev, kdys hrozný tak, vzntlivý,

pak ani necítil, že už je pivázaný
a že mu nžky jdou do Iivy . .

.

Jak dsn zaCal rty, jak krev mn stíkla z nich,

co v nitru velo mu asi,

když procit be omoen ve steda vrah svých

a áa zemi zel svoje vlasy.

A když pak mstem šel, ter posmchu a láni—
o jak ho hokost as sžírala:

i jeho Dálila — svou krer by byl dal za ni —
ála za ním, by se mu vysmála.

A zrak mu vyloupli a jako otroka

laza ho do mlýna hnala,

a mstem jásot znl a jako divoká

milenka jeho se smáhU-* . • • ' é •

Tak, moje otino, ten píbh z bible ted

provanul žhavou mou duší . . .

A Mdím k severu na mlžných vrch zed,

tam, kde t srice as tuší . . .
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ach, pohled píšerný : tam tmaTá mr»5na tísí.

z nich TstáTi 1tí hlava bez o5í

jak otrok ostíhán, on, Tolný, hrdý kdjsí,

tam Y mlýn otroí, otroí . ,

.

A hlednu t jih, y Alp klín : modrý musselín

prabnou ženu zde krtje —
chYilkon k ní zaletí z dálky vzdech, prokletí,

ona však smjo se, smje . .

.

Oh, pišel pomsty den po letech ponížení

a prosbách, •mcdlltb tesklivé;

lvu tíra narostla a poznal y rozželení

ty všecky zoufalé híchy své:

byl den to veliký, jej slepce vedli v chrám
a zády opeli k sloupu,

a zase cílem byl Tsera žertm, vtipm, hrám
a divým posmškm troup —

tu v hluku, víení on náhle potás hlavou,

mohutné sloupoví chrámu jal,

a výkik zdšení se rozleh klenbouamavou,
lomení ruk a noh marný cval

a rána hromová a trosek hora je

z té stayby veliké .... Dálila, knží,
Samson i cizáci v krvavé masse zde

zasuti, znieni leží. . .

.

A jisté musela to smrt být vábivá,

z tch jedna nejkrasši v tom zemském dolu:

když už nic jiného, neŽ umít, nezbývá —
a mrou též upíi spolu.. . .
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v SOUMRRKU.
Soumrak, pechodní fase, jest

kletbou generace, která v ní

žije

To není onen starý pessi-

mismns, ni onen svStobol ro-

mantiky, jež v ní lidstTo sžírají

— to jest ona tajemná nemoc
nejisté, nevyzpytatelné doby . .

.

Z netištné knihy ne-

známého filosofa.

Všecky dívjší revoluce mly
jen lokální, drobný ú5el — te-

prve tato chtla petvoiti lid-

stvo . .

.

Hegel o Velké Revoluci.

Stín, mlhOTlny, šero Tšnde . .

.

as zoufalý, kdy hští se,

zda noc teprve nyní bude
i zásTit jitra zjerí se . .

.

Píšern zrakm r erno spiýrá

pár ujetých a známých cest . .

.

kde za dne Tc nám známá býtá,

te chmurná sllhoottta jest , . .

Vzduch tžký je . . . v nm chTÍ se cosi

nám posupného . . . tžko dít,

zda sprchne z toho trochu rosy,

fii bude huet, blýskat, hmít . .

.

A ve srých chýších sedíme my,
neblahé dti soumraku

;

loQ žlutá Trhá stíny k zemi,
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jež roTnají se pízraku

a dsí nás . . . s tím svitem sporým

to šero Tenku zápasí,

hrá po líci nám leskem cborým

a tíhu hází t pod asj . .

.

do smíchu nutíme se, kiku

a yeselého hororu —
TŠak jen ton tlumeného vzlyku

chví v jizby dusném prostoru . .

.

Z nás nkdo chvilkou vyjde, hledá

njakou cestu, svtla kmii —
však venku tma jen na vše sedá

a mlení a hrozný klid . .

.

A v hrdle sedí nejistota

a v prsou bszejmenný ds —
my nemáme chu do života,

je prokleto íms naše ,dnes*. .

.

O svtlo, svtlo, než nám vzplane

zas kdesi slunce rozhodn —
jen ne ty loue rozhárané,

jan velké, záné pochodn!

A byf by nám i zapálily

slamné "stechy nad hlavou —
jen když by trochu záe vlily

v ta dobu šerou, nezdravou I .
. .

Syn soumraku, kam ze svévole

Osadu jenom byl jsem vklet,

jenž v rovných zatracencí kole

mu 8 nimi kletbu vrhám zpt —
já cítím v hokém rozželení,

jak plan žiji svoje dny,

jak prázdnou práce má, mé snní,

jak život mj je nicotný,

a želím — ne, že nedopáno

mi žít kýs život veliký,

když svitlo lidstvu první ráno
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nad Tonným lulem antiky —
ni po tom Tzdnchn renaissanoe,

kdy sil bych svižné poklony

Y sonety, ballady a stance

a zpÍYal sladké kanzony —
nic neznám r asu Ylnobití,

na dÍYal bych se teskn zpt —
jen to, že cíllprázdné žiti

lest opoždno o sto let,

že nszastih jsem, Yelká Revoluce,

tYj blesk, tYé hromy, opojný tvj vzduch,

když ze sinavých mraen hmly prudce

v sežlontlý, svadlý, mrtvý lidský luh,

že v nejvtší té djin epopeji,

jež zadunla svta okrskem,

mj život nebyl vlnou ve pcíeji,

me sloky jedním svtlem paprskem I , /.

A když tvé slunce v krvi zapadalo

a hrozný stín se po nm rozpáh už —
byl bych svj krk — jak tisíce jej dalo —
dal s 'úsmvem pcd galllotiny nž
a spokojen a šfasten jist hledl
na minulých dn srojich krátký ad —
ach, takových pár obrovitých nedl
duch lidský prožil jenom jedinkrát 1
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v noci PRVNÍHO MRjE.

^pí žítí. v pláni nekonené
se choulí vrby skrené,
kol leží STtlo fosforené

msíní lampy stndené.

Z továren dálných oi žluté

zí do siného prostoru,

a s vží hlasy hodin duté

se ozvou asem v hovoru.

Je dvanáct. Jako vítr letí

pes pustou jezdec planinu,

však dusot kopyt neslyšeti

a k i jezdec bez stínu.

A stane u vrb. Nade hlavou

mu kosa blýská. Zírá v dál,

jakoby s touhou nedokavou
odtamtud ísi píchod zdal.

Jdou . . . Jako na obzoru mrana
když vyvstávají do vzduchu,
ernavá massa neprzraná
se rychle blíží bez ruchu.

Lká vítr. V daleku pes vyje.

A noní ptactvo vzduchem vlá

Modravé svtlo dol sljo

s zenitu hfzda umrlá.



Jde T pedu tambor. V lebku tlue,
dT» hnáty má za paliky —
nic neslyšet, Tšak t taktu rue
jde za ním zástup celiký.

Ped jezdcem stane, salutuje

a T dutý zrak mu noe zor

Tojensky íslo ohlašuje,

T nmž Tyrukoral jeho sbor.

Uznalý úsmér jezdci na to

se kol elisti rozšíí:

j,Mj neJTyšší dík, Bído, za lo,

jsem spokojen, mj Yerbíil

„Naž, pochodem!" A Terbí-Bída
— hled r praro — komando hned dá,

a celý sbor te nohy stídá
jak T lebku úhoz dopadá.

Jdou tystupem, jdou písn t taktu,

hrud Typiata, a r praro zí
jich ztrhaný a mrtyý zrak tu

T hled dutý svému císai.

Za jezdcem v lero verbí stojí

a na STÍij buben bubnuje
a hlásí, kdo t tom kterém roji

ped Majestát ted! Ystupuje.

Ty z toTáren Yzal, ty Tzal z dílen,

ty z železnic, ze staveb ty»

a onen sbor tam, zvlášt sílen,

Je z erných šachet vjitý.

A tm tam, v stávce zasteleným^
tm možno nechat, verbí mní,
sled krve adrm rozhaleným
jak medaliji pamétní.
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Muž sradlý, žena beze síly

a žlutýoii dtí t sboru dost —
ca skráních, rukách tmavé žíly

9, jinak tla — kiŽe, kost.

Tak sta a sta jdou beze jména
a hlaróu kýrá Majestát

a TerbíoTÍ na ramena
STOU rukou ráí poklepat.

Již pešli . . . Jako dálné mraky
T obzoru tmavém klesli kdes,

a jezdec stopuje je zraky
neslyšn za nimi se nes.

Pak rerbí-Bída spokojen
se rozhled kolem — a se dal

tam k továrnám, zkad pitlumené
ad žiutých svtel vyzíral . . .

n.



EPIQRRM MRJOVV.

Ty, starý hochu, prrní krtne,
'vid, zmnil jsi se, zvážnis', zmlád
jfck jinak Tídal t mladých lotech

jsem tebe s lžka porstárat!

Bezmocen ve staecké zlosti,

nabhlou žílu na ele,
tesa se plachýji, marným studem
zíráraa na svt kysele —
a chápu, pro5. Tj sladké ody,
citlÍTó stony, rým tok,

hanebn bídná poesie

t TÍtáTala rok co rok.

A ty, druh plný zdraTÍ, síly,

'syn slunce, z j«ho záe tkán,

bys poslem jara pro šosá'^y

a T rýmech zkoaapromitoTán.

Nu, už jest jinak. SiadkoTodní
už nsslaví t básníci,

strach z tsba p&dá na sosáky,
zavtné v tmavé STtnici.

A k slunci, zdraví, síle spšjí

pod rudým ti ojím praporem
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legie lidí vyddných
a kroky jich se tese zem.

Ty Tstáráš ile, plný jasu,

a bouný dech dme tvoji hru —
tvé doferó jméno oištno.
Tak, starý hochu, zdráv nám bud!

!



ZRLM.

Ó Bože (jsi-li), proniká-li k Tob
hlas našich Tiasteneckých adYokátfl,

národních eník a yeršotepc,

žen blouznitých a ilých žurnalist,

Tšech, kteí t§ TŠech tóninách T prosí

STatý plamen nadšení, by spadl

odkudsi s nebes, zážeh' srdce, duše^

národa Tšeho k bojm dnešním, píštím, —
1 kacíe i syna ztraceného

hlas slyš a yslyš:
Spadne-li ten plamen,

af padá v srdce cudných milujících,

jichž láska kvete v slohu ticátých let;

a padne t hrdla spolku pi sklenici,

jenž chraplayým si hlasem hejsloraní!

purkmistrm dej jej pro slaYnostní chYÍle.

vlastencm z professe i adrotátm,

tm dej jej, Pane ; nebo taký plamen

neškodí celkem : chytne, kmitne, sfcasne,

a nositel se z nho klidn yyspí

jak z Tína, z pira.

Ale národ. Pane,

chra ped nadšením tím, jak hlízou, morem.
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ped exUsí a opilosti dno^a
chri národ, Panel

TTrdými nás a5i,
tuhými T sob, chladnými jak ocel,

ta ocel, jež plá leskem labradoru

a nechytá a neheje. Jen sláma
plamenem Tznítí se, ršak žÍYot tratí. —
Ta ocel STÍtí, chladná, lesklá ocel,

odráží slunce úsmrem sTým zlatým,

odráží ohe krraTými šlehy,

kdo uhodí T ni, bolest cítí r roce,

kdo rozpálí ji do rudého žáru,

ten nesmí YŠeteón se dotýkat jí,

neb ona, zmníc modrarou svou barvu
v ervenou zhoubu, znií, spálí všecko,

však sama nehoí.

Tu tvrdost dej nám.
ó Pane, hladkou tvrdost ocelovou. —
A jsme-li dosud železem jen mkkým,
nech dopadá T?fij perlík v naša tlo,

aC duní to v nás, a si hmí ty rány,

a odletí ty tískj ntstatené,

jimž není dáno, ocelí být jednou,

ztvrd, Pane, nás, by píští temné asy
nás našly tak. . .

.

Ó modrá oceli ty^

z t-ibe-li bodák, vjede v prsa cizí

a nezlomí se; šavle je-li z tebe,

rozpoltí rázem sebe tvrdší lebku

;

dlo- li z tebe, dovede trj jícen

mlufitl smrtí ; mžeš pluhem býti,

tím znakem míru ; chirurgovým nožem,
jenž uzdraví, kde musí amputovat

;

i drobným pérem, zbraní nejstrašnjší,

když nerezaví. . .

.
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• Oceli ty modrá,

ty, gilni t sob, na nic nespoléháš,

jen na sebe, jen na tu tvrdost sroji,

tu hrdou, egoiatní, chladnou trrdost —
ó Pane, jsi-li, sl]fšíš-li a mžeš,
tou ocelí, tou ocelí nás ui

!

7«



SOLUS SIBI.

Nedat se zmást, kdy horkokreyná tlups

S9 k tob lísá, kvt ti hází vonoý,

T tYj vz se zapáhne a s eyem cupá
jftk po úspchu mladé primadonný —
& usmát se, když na to po tré sláTŠ

se s nžkami zas žene hoch kýs ilý
jak ue frizórský, jenž na tré hlay
sTé métier se vyuiti pílí —
dík, bozi, za to. Obojí .sem zkusil

a umím to. A hlavu v pýše zvedám.
Dál jdu, jak šel jsem; šel jsem, jak jsem musiL
a místo své si komandovat nedám.

S tím svtem jsme si byli cizí dosti.

Styk náš byl jenom: rána proti rán.
K bndoucna soudu hodím svoje kosti

a, doufám, také vítzné své zbran.



ZIMMÍ VEER

Na istém snhu chYÍ se do dálky

zarudlý poslední srit . .

.

na jaro myslíš si . . . na první fialky,

TlaštoYek šrihaTý kmit . .

.

Ach, stárnem, mincmiste . . . Však minci poctlrou

jsme bili, vid, y každiký as;
Tše pro ní ztarili isma duší Yášnlrou,

co Ojud naházel r nás.

A když jsme hodili asem škrár earý
a na nás kletba se sila, —
ždy jám jej hodili jen lotrm na hlary;

však mince poctivá byia . .

.

Tma kolem . . . Mlí plá . . . Saíh pod nohou ti vrže,

krok ped tebou se tratí cesty koleje . .

.

v právo i v levo snhové jsou strže

a nahá sntí jakés aleje . .

.

O bozi moji, nejsem žízaiv slávy,
^

poct, diplom a hlasné pochvaly
a nezávidím laur, jež kol hlavy
svých milc yije národ uznalý —
jen nedopuste, abych na své dráze
i já stal se kdy šaškem národa,

rtem jeho roucím, clownem na provaze,

jenž duši nalíí a zaprodá,

bych otrocky j«j bavil v jeho svátek,

zdal dkaz pízn jeho lakomý,,
a klidn srinul jak kapesní šátek
ped jtho rozmarem své svdomí.
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EPILOG

knihy „Tristium Vindobona**.

Ta láska k rlasti snadno chápe se,

když nkolika slovy zatese,

jež po pár rok mají dobrý zruk

:

když — na píklad — rlast v sloce pedstaví
zbalenu y§ pláš désný, krvavý,

efektním hávu staré romantiky
a kolem hlavy s gloriolon mnk . .

.

Neb nesvornosti hydrn prokleje

a živí staré, sešlé nadéje

proroctvím levným v píští 6as ;

kol plno pátel vidí v táboe
a slunce slávy v našem obzore,

jež naší dobré matce vlasti vsadí

diadem záný místo trní zas a • •

I ona finta stará, otelá
vždy ješt dobrý efekt udélá

:

Umírat chtl byob. jenom pro svou vlast!

i hezké to — což zvykem moderním
je nyní — nabít ve sloku a rým
pár seriosních rad a pékných plán
a tenái je vážn na stl klást . .

.

To vše je zejmé. Zda však pochopit
dovede jednou nkdo orjen cit,

jenž stokrát vysmán, schlazen, oklamán,
v tmách vidí ten náš obzor vtškerý,

zí píští oasy okem nevry
a trhá cetky, které národ baví,

a klade nž do hnisajících ran ?
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Cit pochopit, jenž trysk jen t ž1u5 a Tztek,

žár pocbopit, z njž ani paprsek

nepadá v píští dráhu, boje, dny,

jen silná brdost, a ta vyrazí

jen hokostí a TŠecko odhází,

co slabí nás a co je nehodno nás,

nadje, sny, roj pátel šalebný?

Bud zdráva, otino! Yem poslední mj list

— ne jftko omlouvu, já ped tebou jsem iat —
jak pozdrav prostinký, v njž jsem zas sebe klad,

A m«h' jsem kratej' jij a. lépe vyslovit,

po starém zpsobu, jak íkává náš lid:

Já na t vzpomínám, mn po tob se stýská

a mám t z celé daše rád!

BBB8
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ŽRLM DOBRÉ VUL£.

Jen víra mjme I Yíru sVitou, tkl 1tou,

z níž síla roste. V sebe Tme, sob,
Y Nemesl Tenou, vn sprftTedllTou,

i v Oáud Tlidný. V našich djin kob
klí leží starý — vme vírou žítou,

ž« Tstup se otTÍrá .jím píští dob,
v svt pohádkový projde se tou branou,

a Tme v zázrak — zázraky se stanou,

A nadj' mjme ! Tšitelko velá,
ach, kolikrát už bnaii jsme t z domu
jak babku ŽTavou, která TŽdyeky cbtla
nás tšit peludy jen . . . dáTno tomu . . ,

bud u nás, mluT, at duše rozechTlá
se tší . . . zajdi k tomu, ku onomu,
kdož hlaTy Tší dosud — pijmte ji

a sluchu pejte povídace její.

A lásku mjme I Vždyf jsme nenáTÍstí

už pesyceni. Lásku k sob, k Tšemu,

což našeho je. Lásku, která istí

jak ohe TŠecko. Jeden ke druhému
co bratr k bratru. Každý a si zjistí,

žt hoe Tíc, než si), cž dáno jemu.

Já ranil koho? To už praTdou není.

Že jizTu máš ? Dej sem ji k pohlazení.

(„Nár. Listy* IL-ll. 1917.)
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M PECHODU.

J»k snní nevsty jsou ty sny naše:

My lEyslíme a žljem jen k tó chríli,

až a ta hned se zachvÍTáme plaše;

mfij bože, bychom se jeu nezmýlili !
—

Ach, jinak pijde as, jenž TŠecko zmní,
než myslíme si. Celkem dny ty bndou
jak jízda Tlakem — zprTu rozechvní,
pak lhostejnost a v posled zmíráš nudou.

A že jsme touhy svoje píliš vzpiali,

poklesnout musí. Zklameme Sd nutn.
My chtli palác vzorný* dokonalý,

a Osud odbude nás trochu smutné.

A pak zas žít se bude v svárech, bojích

a smutku TŠsho, jenž tak duši drásá

;

tak žena vzpomíná dn dívích svojich.

Jak zateskní se i po hrncích masa.

Nu, bnda, bude . . . Vždy jsme lidmi pouze.

V jaláhových touhách mužem být jen šCastni.

Le jinak pec se nese žití nouze,

když žijome ji ve chalup vlastní.



Doslov poadatelv.

Chtli-li jsme našemu Tojsku vAe r Sibii ni-
nit pístuony, aspo re rýboru, yerše nkterého
z našich bémík^, Demohls Tolba sntora dopad-

nout jinak než re prospch MacbarT. Pi své

populárnosti, jíž se tšil ped rojnou je TŠech

TrstYách našeho národa (rc n básník ídká),

Mftchar psobil více než kdokoli jiný s našich

poet, na dnševní utráení práyš naší generace.

K nmu, básníku- obanu, jehož innost nemohla

noyykonat ohromný tIít na Tzmach národní ener-

gie, vyvrcholiTŠí se t našem branném odboji proti

Vídni a t politickém osTobozeni národa, armáda
SeskosloTenské revoluce pohlíží jako k jednomu
ze svých duševních otc.

Pedevším nkolik hrubých dat z básníkova
života. J. S. M a o h a r naroiil s© v Kolín nad
Labem r. 1864. Dtství (a ješt pozdji i msíce
prázdninové) trávil na rzných místech Polabí,

nejvíce v Brandýse n. L, léta studentská v Pra-
ze, kde po smrti otcov gymnasiata-proletá pro-

bíjel se tém výhradn vlastní prací. Abaolvovav
gymnasium a odbyv jednoroní vojenskou službu,

pijal místo bankovního úedníka ve Vídni, kde,

vyjímaje nkolik vtších cest (Krym, Itálie) a
astých zajíždk do vlasti, žii nepetržit až do

nedávná, aby se posléze usadil v Praze. Tn, jako

již ve Vídni od samého poátku vojny, byl dle-
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žitým initelem f akci za naše politické osrobo-

zení. (Byl za války též žaláorán — odtud ná-

mt knihy « Kriminál" — aS Tinu mu soud ne-

uoredi dokázati,) Po pevratu stal se lenem
Národního shromáždní a pak odborovým ped-
nostou v ministerstv osvty.

První kniba Macharova, ^Confiteor*
(1887), stejn jako i lejí pokraování »B e z ná-
zvu- (1889) a .Tetí kniha lyriky"
(1892) — dodaten shrnuté v Conflteor I., II.

a IIL — obsahují básn-kovu zpovd ze zážitk
milostných. Jeví-li se Machar, duch v podstat
oste kritický a skeptický, v prvních dvou svaz-

cích spíše trpkým analytikem lásky, je v
,Tetí knize lyriky*, vnované jeho nevst a
žen, též jejím oddaným a nžným pvcem.
V knize básnického .všelicos", v „Pele Méfe*
(1892) a zvlášt ve tyech knihách .Sonet*
(1891—93) zájem básníkv, Jenž dosud patil
skoro výhradn lásct, rozšiuje se na pírodu i

spolenost, umní i literaturu, záhady asové i

vné.
V knihách následujících (a ásten to bylo

patrno již t nkterých z uvedených) pvodní
bezvýchodný nihllism, nezbytný prvodce mládí

ducha eminentn rozumov zaleženého, poznenáhlu

je pekonáván láskou k životu ; vliv démonika
Lermontova a ironika Heinoho, spoátku velmi

silný, zvolna ustupuje do pozadí ; básnická forma,

díve nervosn trhavá, a mluva, kdysi blízká kon-

versaní prose, stávají se klidnjšími, tvárlivjšími,

klassitlšími, a podržují vEdy Macharovl vlastní

prostotu spojenou s jasností a nerudovskou zhu-

štností výrazu. Ptžadavek položený^na poesii

básníkem již v prologa „Confiteoru", totiž vyslo-

viti dobu a s<iudit ji, spluje se zcela teprve v
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tomto období. Kniha „Tristium Vind§bon»
I—XX.' (1893), plná mohutného hnvu a nená-

yistl k našim Trahm zevním a ješt více k našim
nepátelm rnitním, našim národním nectnostem,

bije a šlehá, boí a neguje jen proto, aby si te-
ná sám zkonstruoTal kladné Týrody : negace je

tu jakgi metodou kladu. Podobného, a6 Ješt TÍce

útoooéílO TÍZZ i; po^džJi satira naší politiky 90.

let, .Boží bojoríci'' (1897).— v obou

knihách vnoTaných strádání ženy, „Zde by
mly k T é 8 t r ž e* (1894) a t ,M a g d a-

len" (t ), rozebírající marný pokus o spoleen-
skou rehabilitaci prostitutky, utrpení se chápe
jako cosi osudoTého ; toto pontí Tšak nenií t nm
^ásku k životu, jenž pi STé bíd 'stojí za to, aby
byl žit.

Po pvabném a harmonickém intermezzu ^Yýl et

na Krym" (1899), sbírce slunn náladových
obrázk v rámcl> cestopisu — (pozdji, r. 1905,

podobn knihou oddechu ed vlastního životního

díla poetova jsou .Vteiny" se svojí teplou

poesií rodinného žirota) — Machar vydává své

nejhutnjší dílo, .Golgathu* (1901; v ni pojata

dodaten i dívjší sbírka ,1893—1 896-). Lyrika
intimní, stále ješt zahoklá, vervní Invektivy

politické, Improirisace na themata sociální (Machar,
lovk silného cítní socialistického a revoluci-

oná tempsramentem, pokrauje tu v cest na-

stoupené v ^Trlstiích"), básn filosofických me-
ditací i velkolepé nábhy k potomní epice histo-

rické — vše pojí se tu v ryze macharorský celek.

Stérázné pojetí djin lidstva •— jehož nejryšší

vIqu vidí v eckém a ímském starovku, v epoše

lidí silných a celých, kdy radost životni ješt
nebyla otrávena ,iedem z Judey* — vtleno je

v ptidílný dosud cyklus ,Svdomití vk"
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(1906—12), Jejž tvoí STazky: ,V zái hellénskebo

slunce* (antika), ,Jed z Judey* (poátky ke
sftnství), .Barbai" (stedovk), .Pohanské pla-

meny" (renaissanoe), .Apoštolov" (reformace).

V nejlepšícb ástech této nové .legendy vék%
kritikou namnoze písn posuzované, básník rea-

lista dovedl se vyhnout úskalí apriorcí konstrukce
i scbeznitiínCiSÍi ; v ZGwíaf tfuí amisy a renaíssánce

i v zachycení jedootlivých moment z eských
déjin vrací se znovu a zaora ke kultu heroismn
a tragickémn pojímání velikosti, píznarómu pro

nho od dob básnického torsa ,1898—1896*.

Maoharova osobnost lidská 1 básaicíá, podobná
tm bronzovým anticlíým figurám, jež -©n postavil,

jest jedacu z nejsilnjších a nejucelenjších postav

od dob našeho národního obrození a takka zt
lesnním všeho, co v poTaze eskoslofenskéto
lidu je nepoddajnóho a zdravého.

Sestavuje pítomný výbor z Macharovy poesie,

ídil jsem se snahou podat r nm t©, co našeho
vojáka v Sibii nejvíce mž« zajímat: látky z do-

mácích djfn, themata vlastenecká i sociální, pa:;

vbec to, co v nm jakkoli vyvo á vzpomínky ca
vzdálený domov. Z ostatních obor (jako je an-

tika, filosofická reflexe, lyrika intimní) jsou

Ukázky omezeny na minimum. Potom pi sesta-

vování ml jsem k disposici jen dv knihy ceié,

„Tristia" a .Gojgathu", z druhých jen velmi

skromné výpisky — musila tc^dy nutn antho-

logie dopadnout hodná jednostranné

Výbor je uspoádán tak, že jej zahajoje poesie

vážná, obsahu hlavn historického, po ni je vle-

zeno intermezzo z verš lyrických, lehkých epi-

ckých a humoristických, a za ním pak jde »d%
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b*sní p»trlotiokých a sociálmcb, uzaveni drma

Ssnmi ísanýml již pod dojmem posledních ndá-

'°tal.í nem* rád. aby dSlall .ýbory z jeho

Doesfe nejednou odmítl propjMt sré básn k po-

^lobním úSelflm. Jeho knihy vynikají
Pflfl^.

nou arehitektonikou, a ta nutn ^ezme za STe

"každé anthologii. Ale pomry t ni^JŽ
tento

^Tazeck rydávime, sou mimoádné :
naše TOjsko

dne Macbira, aspo te vfoorn fbaJmben^m

a nedokonalém, mít chce a musí A Machar do-

«t«ne li se mu kdy do rnkon tato knížeka, jisté

?5 nocbopí a prcmlne nám tu malikou srato-

krádež kterou jsme spáchali na jeho básnickém

díle.
~ '*•
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